
 

 

 

 

 جزوه زیست  

 کول های اطالعات : مولمبحث 

 

 

 

 



 

 

 خالصه نکات فصل مولکول های اطالعاتی

 

 

(: ۱۹۲۸)فت ی ری گ  شیآزما مراحل   

 

: اول مرحله(۱  

! مردند یمدت  از پس و   شدند ماریب  یها  موش و کرد  قی تزر  ها  موش  به را دار کپسول ی زنده یها یباکتر   

: دوم مرحله(۲  

. ماندند زنده و   نشدند ماریب  ها  موش و کرد  قی تزر  ها  موش به  را کپسول بدون ی زنده یها یباکتر   

  استرپتوکوکوس یباکتر  یی  زا یماریب   عامل  کپسول  که کرد  خطور فتی ر ی گ  ذهن به  مرحله دو  نی ا انجام با*

. هاست موش مرگ  عامل و  است ای نومون   

: سوم ی مرحله(۳  

  را دار کپسول یها  یباکتر! نه ای  هاست موش  در ییزا یمار ی ب عامل کپسول ای آ بفهمد نکهی ا یبرا  فتی ر ی گ

. مانند زنده ها موش و   کرد  قی تزر  ها موش به  و  کشت  گرما با  

! ستی ن  ها موش در ییزا یماریب   عامل تنها  کپسول که افتی در  فتی ر ی گ  

: چهارم مرحله(۴  

  به  کپسول بدون ی زنده یها یباکتر  با همراه را بودند شده کشته گرما با که یدار  کپسول یها یباکتر 

! مردند ها  موش ی همه  و   کرد  قی تزر  ها موش  

.اند شده دار کپسول،کپسول  بدون ی ها یباکتر از یتعداد که   کرد مشاهده کروسکوپیم  ری ز  در فتی ر ی گ*  

  کشته دار کپسول یها یباکتر از یا یوراثت ی ماده که شد مشخص  فتی ر ی گ یها شیآزما ی  جهی نت در*

 است شده کپسول  بدون یها یباکتر  شدن دار کپسول  موجب و   شده منتقل  کپسول بدون یها یباکتر  به شده

. دانستندینم را انتقالش و  عمل یچگونگ   و  آن تی ماه اما  

 

 . ست DNA همان یوراثت ماده که  دانستندی نم  گرید دانشمندان نه فتی ری گ  نه  زمان نی ا در*

.( است یوراثت  ی ماده همان دنا که  دانستندی نم اما بود شده کشف دنا)  



 

. است مقاوم گرما  برابر  در یوراثت ماده  که افتی در توانی م  چهارم  و   سوم ی مرحله از*  

  ریی تغ   موجب ابتدا کپسول بدون یها باکتری  به شده  کشته دار کپسول یها ی باکتر   از DNA انتقال*

 شود ی م  ها آن در پی فنوت رییتغ   سپس و  پیژنوت 

 

(: ۱۹۴۴)همکاران و   یوری ا شاتی آزما  

: اول شی آزما  

 را آن در موحود   یها نی پروتئ  تمام و   کرد راخارج شده کشته  دار کپسول یها یباکتر عصاره ابتدا یوری ا

  نمود مشاهده  و  کرد اضافه کپسول بدون  یها یباکتر کشت  طیمح  به را محلول ماندهیباق سپس. کرد  بی تخر 

.است داده رخ صفت انتقال  که  

.ستین   ین ی،پروتئ یوراثت ماده  تی ماه که  گرفت  جهی نت  شی آزما  نی ا از یوری ا*  

 

: دوم شی آزما  

  با و  داد قرار باال سرعت با  وژی ف ی سانتر  در را شده کشته  دار کپسول  یها یباکتر از شده خارج عصاره

  به جداگانه  طور به را  هی ال هر ی وری ا.شدند جدا هم از ی چگال بیترت  به  مخلوط  در موجود  مواد  نکاری ا

 DNA یحاو   هی ال  با تنها  صفت انتقال که کرد مشاهده  و  کرد  اضافه کپسول   بدون یها  یباکتر کشت  طی مح

 . ردی گیم  صورت

 . ست DNA یوراثت ماده  تی ماه که  گرفت  جهی نت  شی آزما  نی ا از یوری ا*

: سوم  شی آزما  

  وجود زنده یها سلول در یاصل یآل ی ماده نوع  چهار ی کل طور  به که  دانستند ی م  همکارانش و   یوری ا

  به ک هرکدام ی کننده بی تخر  یها  می آنز  او .ها دراتی کربوه   و  ها دی پ یل ها، نیها،پروتئ  دی اس کینوکلئ .دارد

 یها یباکتر ی عصاره یوری ا.کرد   هی ته   بودند ها دراتیکربوه   و  ها دی پی ،ل ها ها،پروتئاز نوکلئاز  بی ترت

  به  سپس.خت یر جداگانه یشی آزما لوله در را کدام  هر و  کرد  می تقس  قسمت چند به را شده کشته دار کپسول

  هارا لوله از  کی  هر  اتی محتو  سپس.کرد اضافه را باال ی  کننده  بی تخر  یها می آنز از یک ی   فقط از کی هر

   همه در صفت انتقال کرد مشاهده ت ینها  در یوریا. کرد اضافه کپسول  بدون یها  یباکتر  کشت طیمح  به

  و .گرفت ،صورت بود شده اضافه نوکلئاز  ی کننده  بی تخر   می آنز  آن به که  یکشت طیمح بجز ها کشت  طی مح

 .ست DNA همان یوراثت ی ماده تی ماه که  کرد  ثابت نگونهی ا
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